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1. PPGO! 

Ons doel is internen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot 
gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve en positief kritische jongeren in een diverse samenleving. 

Hoe wij dat doen, wordt bepaald door het pedagogisch project van het GO! onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap (PPGO!). Het PPGO! heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral aan het Verdrag over de Rechten van het Kind. 

Het PPGO! beschrijft de grondbeginselen, de waarden en algemene doelstellingen van het GO!. 

Het vormt de grondslag voor het pedagogisch handelen. Het biedt een referentiekader waarbinnen het 
pedagogisch handelen vorm krijgt en waaraan het kan worden afgetoetst, maar tegelijk en meer 
verdergaand wil het PPGO! ook een dynamiserende richtingwijzer zijn om het pedagogisch handelen te 
inspireren. 

Het is de basis om binnen het net op een gelijkgestemde manier vorm te geven aan een tweevoudige 
kernopdracht: de individuele en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen begeleiden en ondersteunen 
enerzijds en bijdragen aan het samenleven in diversiteit en harmonie anderzijds. De individuele en de 
maatschappelijke dimensie van het opvoedingsproject worden op die manier onlosmakelijk met elkaar 
verbonden als een geïntegreerde uitdaging en opdracht. 

Om onze doelstellingen te bereiken stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project. 
Binnen dit kader ontwikkelt ons IPO haar eigen werkplan. 

De IPO van het GO! zijn democratisch. Alle belanghebbenden moeten zich uitgenodigd voelen om 
betrokken te zijn bij he beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen. Wij trachten dat in de 
hand te werken door te informeren, te coördineren en inspraak te geven. Dit zijn drie fundamentele 
begrippen in de beleidsvisie van het GO! in het algemeen en van ons IPO in het bijzonder. 

De integrale tekst van het PPGO! is te vinden via deze link. 

2. Neutraliteit 

Mensen van alle overtuigingen zijn welkom in ons IPO en hun eigenheid wordt er gerespecteerd. Elke intern 

heeft recht op respect voor zijn persoonlijke levenssfeer. Het IPO-team gaat op respectvolle wijze om met 

elke politieke, filosofische, ideologische of religieuze overtuiging en seksuele geaardheid. Het IPO-team 

waakt erover dat internen respectvol me elkaar omgaan. Om ons pedagogisch project te kunnen realiseren 

is het evenwel in ons IPO niet toegelaten om levensbeschouwelijke kentekens te dragen. Het verbod geldt 

voor alle zichtbare levensbeschouwelijke kentekens. Het verbod is van toepassing tijdens alle activiteiten, 

zowel binnen als buiten de IPO-muren. Het verbod geldt voor alle internen van het IPO. 

3. IPO Team 

Team De Steiger bestaat uit: 

 Directeur 

 Hoofdopvoeder 

 Beheerder 
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 Studiemeester-opvoeders 

 Verpleegkundigen 

 Kinderverzorgers 

 Orthopedagogen 

 Maatschappelijk werker 

 MVD-personeel 

 Administratieve medewerkers 

 

 

4. Bestuur 

De scholengroepen en de Raad zijn de inrichtende macht van het Gemeenschapsonderwijs (hierna 
‘GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap’ genoemd). 

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt geleid en beheerd op drie niveaus die 
elkaar aanvullen, maar wel hun eigen bevoegdheden hebben. 

Als ingebouwd IPO maakt IPO De Steiger integraal deel uit van de school waaraan zij is gehecht. Het 

instellingshoofd is de directeur van de onderwijsinstelling waarvan het IPO afhangt.  

MPI Westhoek: 

 Pylyserlaan 132 8670 Koksijde 

 Telefonisch: 058/53.29.01 

 E-mail: directeur@mpi-westhoek.be 

IPO Werking: 

http://www.mpi-westhoek.be/de-steiger
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 Pylyserlaan 132 8670 Koksijde 
 Telefonisch: 058/53.29.03 
 E-mail: hoofdopvoeder@mpi-westhoek.be 

Op het centrale niveau zijn de Raad en de afgevaardigd bestuurder van het GO! bevoegd. 

5. Visie en Missie 

Missie 

De Steiger wil een positieve baken zijn in de groei naar volwassenheid van het kind. Kinderen 

verblijven om heel diverse redenen bij ons. Samen werken we naar één doel toe, het geluk en 

welbevinden van de kinderen. We spreken de kinderen op hun talenten aan, versterken hun kennis 

en inzicht en helpen hen vaardigheden en competenties ontwikkelen, dit gedifferentieerd en naar 

ieders mogelijkheden. Op deze stevige basis kunnen we een geborgen en warme thuis bouwen voor 

de kinderen. We willen hen mooie, blijvende en waardevolle herinneringen meegeven zodat ze over 

vele jaren als (jong)volwassenen met plezier aan De Steiger terugdenken. Deze bagage nemen de 

kinderen mee om hun leven, versterkt, verder uit te bouwen. Dit helpen bouwen aan geluk is de kern 

van onze opdracht. Deze rol vervullen we met optimisme om een betere toekomst voor elk kind, dat 

we onder onze vleugels krijgen, na te streven. De vele maatschappelijke veranderingen en de 

uitdagende context, waar in we werken en leven, zorgen ervoor dat we als organisatie dagelijks 

bijleren. Leergierigheid drijft ons om het steeds beter te doen als organisatie. Deze gedrevenheid 

stuwt ons vooruit en zal op termijn resulteren in een organisatie die op onderwijs-en welzijnsbasis 

gestoeld is, met oog voor de positieve elementen uit de beide beleidsdomeinen. 

Visie  

De Steiger biedt residentieel verblijf en begeleiding aan kinderen en jongeren vanaf tweeënhalf jaar 

tot het einde van hun lagere schoolloopbaan. We werken met kinderen uit het gewoon- en 

buitengewoon onderwijs, die om diverse redenen bij ons verblijven. De Steiger biedt begeleiding op 

maat voor ieder kind, rekening houdend met hun individuele mogelijkheden. We reiken de kinderen, 

vanuit een veilige basis, de mogelijkheid aan om zich te ontwikkelen tot sterkere persoonlijkheden. 

We ondersteunen de kinderen tijdens hun geïndividualiseerd traject naar een grotere zelfstandigheid 

en het vergroten van hun vaardigheden. We sporen hen aan om deel te nemen aan sport-, muzische 

en creatieve activiteiten, jeugdbewegingen... Deze inclusieve en emancipatorische aanpak in ons 

zorgtraject vinden wij enorm belangrijk. Zo leren ze hun plaats in te nemen in de maatschappij. Wij 

hebben oog voor de individuele basis waarin het kind centraal staat, maar werken ook leefgroep 

overschrijdend waarin samenwerking dan het middelpunt vormt. Differentiatie en structuur zijn 

invloedrijke begrippen bij het werken met jongeren die een rugzak met zich meedragen. Op 

relationeel vlak dragen we respect, openheid en gelijkwaardigheid hoog in het vaandel. Dit tussen de 

kinderen onderling, maar ook tussen de opvoeders en de jongeren. We leren hen kennis maken met 

begrippen zoals participatie, privacy en menswaardige behandeling. Het decreet rechtspositie van de   

minderjarige staat centraal binnen onze werking. We werken vanuit De Steiger ook met respect voor 

http://www.mpi-westhoek.be/de-steiger
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de ouders. Er wordt in overleg met hen en andere betrokkenen gehandeld. We bieden alle jongeren 

en kinderen in onze voorziening een positieve en kwaliteitsvolle hulpverlening aan waarin we 

stimulerend werken. In deze vertrouwde omgeving gaan we uit van een gelijkwaardigheid van ieder 

kind. Alleen zo kunnen we het geluk en welbevinden van de jongeren versterken. 

6. Werkingsprincipe 

Deontologische code 

IPO-medewerkers moeten een deontologische code respecteren. De 'Deontologische code voor de 
internaatmedewerker' omvat regels en richtlijnen. Elk IPO-personeelslid gebruikt ze om tijdens zijn 
werk professioneel te handelen. 

Beroepsgeheim 

Het IPO en zijn medewerkers hebben beroepsgeheim. Informatie die een intern aan IPO-
medewerkers toevertrouwt en de informatie die IPO-medewerkers over een intern verzamelen, 
moeten dus vertrouwelijk behandeld worden. Dit wil zeggen dat de informatie die een IPO-
medewerker hoort of te weten komt beroepshalve niet zomaar doorverteld mag worden. 

Dit beroepsgeheim geldt ook ten aanzien van de ouders van de bekwaam geachte minderjarige 
leerling. 

Als een interne echt in gevaar is, kan het IPO-team besluiten om het beroepsgeheim te doorbreken. 
Maar ze zullen dit altijd vooraf met de intern bespreken. 

Binnen een IPO-team is er sprake van een gezamenlijk beroepsgeheim. Dit betekent dat alle 
voor de hulpverlening relevante informatie aangaande de intern, gebruikt kan worden binnen 
het team. 

In het kader van het hulpverleningsproces kan relevante informatie doorgegeven worden aan 
andere hulpverleners die eveneens gebonden zijn aan een beroepsgeheim. Dan wordt een gedeeld 
beroepsgeheim aangegaan. Dit wordt steeds vooraf met de intern besproken en er wordt 
toestemming gevraagd aan de bekwame minderjarige of de ouder(s) van de niet bekwame 
minderjarige welke informatie aan wie wordt doorgegeven. 

Decreet Rechtspositie minderjarige in de jeugdhulp (DRM) 

Minderjarigen hebben rechten in de jeugdhulp. Deze rechten vind je allemaal terug in het 
Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp van 7 mei 
2004. Meer informatie vind je ook in het IPO-reglement binnen de rubriek "DRM". 
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7. Toeleiding 

Wie kan terecht in een IPO? 

Kinderen en jongeren die nood hebben aan verblijf en begeleiding op schoolvrije dagen én 

schoolgaand zijn in een kleuter of lagere school.  

Hoe kan je terecht in een IPO? 

Het verblijf op schoolvrije dagen in een IPO is niet rechtstreeks toegankelijk. Dit wil zeggen dat de 

toeleiding tot een IPO slechts kan op volgende twee manieren: 

Indien het een vrijwillig traject betreft: via een contactpersoon-aanmelder die een A-document 
opmaakt voor de typemodule 'Verblijf op schoolvrije dagen voor minderjarigen in een internaat met 
permanente openstelling'. Indien het een handicapgerelateerde problematiek betreft, dient dit A-
document opgesteld te worden door een erkend Multidisciplinair Team (MDT). De beslissing over de 
goedkeuring van dit A-document ligt bij de Intersectorale Toegangspoort. Indien het een gedwongen 
traject betreft: via een plaatsing door een jeugdrechter. 

Wanneer kan je starten in een IPO? 

 

Na de toeleiding of plaatsing komt het dossier (A-document) van de jongere op de aanmeldlijst van 

het gekozen IPO terecht. Het IPO heeft 30 dagen om het A-document in te kijken en te beslissen of 

de jongere er kan starten. Dit is onder andere afhankelijk van de vrije plaatsen in het IPO, maar ook 

van de groepssamenstelling. 

Hoe uitschrijven uit het IPO? 

 

Indien het een vrijwillig traject betreft: 

Wil je als intern het IPO definitief verlaten, dan dien je het IPO hiervan tijdig en schriftelijk op de 
hoogte te brengen. Deze schriftelijke bevestiging moet worden ondertekend door je ouders, of door 
jezelf, indien je meerderjarig bent en moet de officiële datum van uitschrijving bevatten, eventueel 
met de vermelding van je motivering. Het modeldocument zit als bij lage bij dit document. 
 

Indien het een gedwongen traject betreft: 

Wanneer je geplaatst bent door een jeugdrechter kan je niet zelf bepalen wanneer je het IPO 
definitief verlaat. De plaatsing stopt wanneer de jeugdrechter beslist dat deze niet meer nodig 
is. 
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8. Jaarkalender 

8.1. Openstelling  

Het IPO is open op niet schoolse dagen (weekends, feestdagen, pedagogische studiedagen, 
facultatieve vrije dagen, vakanties). Opstart en afsluiting van IPO overlapt met opstart/afsluiting van 
de internaatswerking.  

 Herfstvakantie: van maandag 1 tot en met zondag 7 november 2021 
 Wapenstilstand: donderdag 11 november 2021 
 Kerstvakantie: van maandag 27 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022 
 Krokusvakantie: van maandag 28 februari tot en met zondag 6 maart 2022 
 Paasvakantie: van maandag 4 tot en met maandag 18 april 2022 (paasmaandag: 18 

april 2022) 
 Dag van de Arbeid:  (zondag) 1 mei 2022 
 Hemelvaart: donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022 (deeltijds kunstonderwijs: alleen 

26 mei) 
(in het deeltijds kunstonderwijs en in het volwassenenonderwijs kan er in het 
weekend na Hemelvaart wel les zijn) 

 Pinkstermaandag: 6 juni 2022 
 Zomervakantie: van vrijdag 1 juli tot en met woensdag 31 augustus 2022 

Bijkomende vrije dagen: 

Facultatieve vrije dag: 12 november 2021 

Pedagogische studiedag Viertorre: 22 oktober 2021 

Pedagogische studiedag Viertorre/Letterzee: 18 maart 2021 

Facultatieve vrije dagen: 7 juni 2021 

9. Decreet Rechtspositie van de minderjarige in de IJZ 

9.1. Het decreet 
 

Naast de algemene kinderrechten geformuleerd in het Internationale verdrag inzake de rechten van 
het kind, is er een specifiek decreet rond de rechten van minderjarigen in de jeugdhulp. 

Het Decreet betreffende de Rechtspositie van de Minderjarige in de Jeugdhulp (DRM) werd op 7 mei 
2004 goedgekeurd en is sinds 1 juli 2006 van kracht. Dit decreet is van toepassing op alle betrokken 
sectoren van de integrale jeugdhulp, en geldt dus ook binnen de IPO's. 

Het DRM omschrijft een aantal basisprincipes en rechten die op minderjarigen in de jeughulp van 

toepassing zijn. 

9.2. Bekwaamheid 
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Het DRM gaat er van uit dat een minderjarige bekwaam is om de rechten opgesomd in het DRM 
zelfstandig uit te oefenen. 

Voor drie rechten is hier een uitzondering op. 

 Recht op instemming van de buitengerechtelijke hulp 

 Recht om niet tegen zijn wil gescheiden te worden van zijn ouders 

 Recht op toegang tot het dossier 

Voor de uitoefening van deze rechten dient de minderjarige in staat te zijn op een redelijke wijze te 
oordelen wat in zijn belang is. 

Vanaf twaalf jaar wordt de minderjarige vermoed in staat te zijn tot een redelijke beoordeling van 

zijn belangen. 

Het IPO kan in sommige gevallen echter argumenteren dat een bepaalde +12jarige minderjarige niet 

in staat is tot een redelijke beoordeling van zijn belangen. Dit dient steeds in overleg met de 

minderjarige en zijn ouders te gebeuren. 

Een minderjarige van jonger dan twaalf kan ook zelf aantonen dat hij wel in staat is tot een redelijke 
beoordeling van zijn belangen. 

9.3. Belang 
 

De belangrijkste overweging bij het verlenen van jeugdhulp is het belang van de minderjarige. Het 

belang van de minderjarige wordt steeds vastgesteld in dialoog met de minderjarige en met respect 

voor de mening van zijn ouders. 

9.4. Rechten van de minderjarige 
 

De rechten van de minderjarige in de jeugdhulp houden in: 

 Recht op jeugdhulp 

 Recht op instemming met en vrij keuze van de buitengerechtelijke jeugdhulp 

 Recht op informatie en duidelijke communicatie 

 Recht op respect voor het gezinsleven 

 Recht op inspraak en participatie 

 Recht op een dossier 

 Recht op bijstand van een vertrouwenspersoon 

 Recht op privacy 

 Recht op een vrij besteedbaar bedrag 

 Recht op een menswaardige behandeling 

 Klachtrecht 

http://www.mpi-westhoek.be/de-steiger
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10. Begeleiding 

10.1. Beleid 
RESPECT 

Het pedagogisch project ‘samen leren samenleven’ benadrukt de nood om respectvol om te gaan met 
elkaar. Op het IPO heerst een klimaat van verdraagzaamheid, openheid en respect ten aanzien van de 
diversiteit in seksuele geaardheid, genderidentiteit, religie, huidskleur, beperkingen, cultuur, enz. 

BELEID ROND GEDRAG, RELATIES EN SEKSUALITEIT 

De fysieke en mentale integriteit van elkeen dient gerespecteerd te worden. We stimuleren positief 
gedrag en waken erover dat elke jongere kan opgroeien in maximale veiligheid. Dit beleid is uitgewerkt 
binnen verschillende visieteksten en procedures. Deze teksten kunnen steeds ingekeken worden op 
aanvraag via het Kwaliteitshandboek. Ze worden ook toegelicht via bewonersvergaderingen die per 
leefgroep per schooljaar twee keer doorgaan 

 Procedure en visie Positief opvoeden 
 Visie relationele en seksuele vorming 
 Procedure Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag 
 Procedure Agressie 
 Procedure TAVA (Tijdelijke Afzondering van Aandacht) 

10.2. Leefgroep 
Elke leefgroep legt specifieke klemtonen op basis van zelfstandigheid en de ontwikkelingsfase waarin 

de kinderen die er verblijven zich bevinden. 

Er zijn 4 IPO leefgroepen 

 De Zeesterretjes en De Zeeduivels; onze jongste kinderen die extra ondersteuning nodig 

hebben bij ADL activiteiten en in hun groei naar zelfstandigheid. 

 De Dolfijntjes en De Zeebonken; onze oudere kinderen (tot leeftijd einde basisonderwijs) die 

in hogere mate zelfstandig zijn. De activiteiten worden aangepast naar dit 

ontwikkelingsniveau. 

10.3. Individu 
 

Elk kind krijgt een Individueel Begeleider toegewezen. De Individueel begeleider (IB) neemt een extra 

verantwoordelijkheid op t.a.v. de aan hem/haar toegewezen aandachtskinderen. De IB is en blijft een 

begeleider voor alle kinderen die verblijven in de groep. Hij/zij besteedt ten allen tijde extra aandacht 

en zorg aan de toegewezen aandachtskinderen en zijn/haar vooropgestelde doelen.  

 

De orthopedagoog maakt in samenspraak met het kind en context, de IB en het team een Individueel 

Handelingsplan op. Dit plan wordt per schooljaar drie keer bijgewerkt volgens de IHP-cyclus. Voor 
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meer informatie omtrent deze cyclus verwijzen we naar de Procedure Handelingsplannen (zie 

Kwaliteitshandboek). 

 

10.4. Context 
De Steiger beschikt niet over de middelen om aan volwaardige contextbegeleiding (‘in het gezin 

acties opzetten en opvolgen’) te ondernemen. We houden wel nauw contact met de context en 

werken waar kan samen. 

In samenspraak met de context worden er verblijfkalenders en verdere praktische afspraken op 

elkaar afgestemd. 

 

11. Dossier 

11.1. Je dossier 
Het IPO verwerkt volgens de wettelijke bepalingen bepaalde persoonsgegevens van jou als intern. 
Indien het IPO andere persoonsgegevens van jou of je gezinssituatie verwerkt omwille van 
organisatorische redenen, worden je ouders hierover ingelicht. 

Er wordt van elke intern een digitaal dossier bijgehouden binnen het beveiligde SMARTSCHOOL-
platform. 

11.2. Wat staat er in mijn dossier? 
Dit dossier bevat alle relevante informatie die het mogelijk maakt de intern zo goed mogelijk te 
begeleiden. Het dossier wordt zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard volgens de wettelijke 
bepalingen. 

Dit dossier bevat o.a.: 

 Administratieve gegevens 

 Verslagen/handelingsplanningen 

 Observaties 

 Contactmomenten context, externe diensten,… 

 Logs E-mail, telefoons,… 

11.3. Toegang tot je dossier 
De bekwame minderjarige, zelfstandig of met een vertrouwenspersoon, of de meerderjarige heeft 

recht op toegang tot zijn dossier. Indien de minderjarige niet bekwaam geacht wordt, oefenen 

ouder(s) of opvoedingsverantwoordelijke(n) het recht op toegang uit. Toegang tot het dossier door 

de minderjarige of iemand die daar recht toe heeft kan gebeuren door middel van inzage of 

mondelinge toelichting al naar gelang de aard van informatie. Dit betekent dat het dossier (of 

bepaalde stukken uit het dossier) volledig kan ingezien worden (lezen, er een kopie van krijgen of er 

naar kijken op een computerscherm) of slechts gedeeltelijk. Sommige stukken worden enkel 
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toegelicht door middel van een gesprek. Daarnaast hebben ouders altijd een toegangsrecht tot de 

gegevens die enkel henzelf betreffen. Toegang gebeurt altijd samen met een IPO-medewerker die 

uitleg geeft rond de inhoud van het dossier. De intern heeft het recht om een eigen versie te geven 

van de feiten vermeld in zijn/haar dossier en hij/zij kan zelf documenten laten toevoegen. Indien 

toegang gevraagd wordt, moet de IPO-medewerker daar binnen de tien werkdagen voor zorgen. 

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de kwaliteitscoördinator (Pieter Jegers). 

11.4. Vernietiging van het dossier 
Na het verstrijken van een periode van 5 jaar na het verlaten van De Steiger wordt je dossier 

vernietigd. 

11.5. Informatieoverdracht 
Het IPO en de IPO-medewerkers hebben beroepsgeheim. Het kan een gedeeld beroepsgeheim 

aangaan met andere personen en voorzieningen die jeugdhulpverlening aanbieden. Dit wil zeggen 

dat het IPO gegevens mag delen als deze gegevens noodzakelijk zijn voor de jeugdhulpverlening 

en de uitwisseling in het belang van de cliënt is. Voor deze informatieoverdracht is (zoveel 

mogelijk) de toestemming nodig, van de bekwame minderjarige of van de ouder(s) of 

opvoedingsverantwoordelijke(n) van de niet bekwame minderjarige. 

12. Afspraken 

12.1. Mediagebruik 

12.1.1. Visie 
Binnen De Steiger willen we kinderen en medewerkers de juiste tools aanreiken om te leren omgaan 

met ‘de mediamaatschappij’ van vandaag. Er wordt gestreefd naar een evenwicht tussen 

‘emanciperen’ en ‘beschermen’. Bij mediawijsheid gaat het niet enkel om praktische vaardigheden 

zoals ICT-skills, leesvaardigheid en vlotte omgang met verschillende media. Maar ook om 

mediabewustzijn vanuit de praktijk: inzicht in de mechanismen van commerciële communicatie en de 

media-industrie, kritische informatie- en strategische vaardigheden en verantwoord en veilig 

mediagebruik. Mediawijsheid heeft betrekking op alle (nieuwe én traditionele) media. Dit houdt 

onder meer in dat mediawijsheid evolueert naargelang er nieuwe media worden ontwikkeld. Dit 

betekent dat mediawijsheid geen competentie is die men eenmalig kan verwerven, maar dat het 

onderdeel is van levenslang leren. Kinderen en medewerkers krijgen mediawijsheidtraining om er 

voor te zorgen dat ze binnen hun individuele mogelijkheden klaar zijn om deel te nemen aan onze 

maatschappij. Mediawijze medewerkers geven op hun beurt kennis door aan de kinderen die ze 

begeleiden. De vele positieve elementen worden ruim belicht, alsook is er aandacht voor de risico’s 

en hoe deze te minimaliseren. Kinderen en medewerkers positief kritisch, weerbaar en competent 

maken staat centraal in het mediabeleid van De Steiger. 
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12.1.2. Concreet 
Kinderen krijgen hulp en ondersteuning van de begeleiders die, versterkt door de interne 

opleidingen, hen de juiste begeleiding aanbieden. Kinderen worden niet ingedeeld in 

leeftijdsgroepen of andere ‘strikte’ indelingen. Er dient steeds zorg op maat geboden te worden. In 

bepaalde gevallen kan bijvoorbeeld een 9 jarige beter omgaan met media dan een 12 jarige. Via zorg 

op maat dient dit erkend en gestimuleerd te worden. Hoe en welke media kinderen kunnen 

gebruiken wordt bepaald door henzelf en hun context, maar steeds na een bespreking op het 

teamoverleg voorde individuele handelingsplannen. Het luik mediagebruik maakt daarbij deel uit van 

het IHP. 

12.2. Privacywetgeving en beeldmateriaal 
 

Wegens de wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy, willen wij u informeren over de 

verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren, en de beleidsmaatregelen die wij nemen 

om deze te beschermen.  

12.2.1. Verantwoordelijken 
De Steiger is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle leerlingengegevens. 

In De Steiger is er een aanspreekpunt informatieveiligheid aangeduid, dat gemakkelijk te contacteren 

is via pedagogischedienst@mpi-westhoek.be  

Het aanspreekpunt informatieveiligheid en/of de directie van De Steiger kan voor advies en 

ondersteuning terecht bij de ‘data protection officer’ (DPO) van de onderwijskoepel. 

12.2.2. Verwerkingen 

12.2.2.1. Verwerkingsdoeleinden 
In De Steiger verwerken wij leerlingengegevens omwille van de volgende doelen: 

 leerlingenrekrutering; 

 leerlingenadministratie; 

 leerlingenbegeleiding; 

 behalen pedagogische doelstellingen 

 public relations; 

 toezicht op telecommunicatie; 

 camerabewaking. 

12.2.2.2. Verwerkte leerlingengegevens 
Om jou en of Uw dochter/zoon in schrijven, te begeleiden en op te volgen in De Steiger is het 

noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken: 

 identificatiegegevens (met i.h.b. voornaam en naam, roepnaam, een pasfoto, het 

rijksregisternummer, gezinssamenstelling, voorrang- en indicatorfactoren); 

 persoonlijke kenmerken (met i.h.b. geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit); 

http://www.mpi-westhoek.be/de-steiger
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 elektronische identificatiegegevens (met i.h.b. MAC-adres, IP-adres, toestelnaam, cookies, 

verbindingsmomenten); 

 privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email); 

 evaluatiegegevens (met i.h.b. Individuele Handelingsplannen); 

 gezondheidsgegevens: lichamelijk, psychisch, risicosituaties en -gedragingen (met het oog op 

begeleiding); 

 opleiding en vorming (met i.h.b. vorige scholen, gevolgde richtingen, attesten, deliberatie-

beslissingen, -motivaties en -verslagen, getuigschriften en diploma’s); 

 aanwezigheid en discipline (met i.h.b. afwezigheidsbewijzen, sancties, tucht); 

 afbeeldingen (die niet administratief gebruikt worden); 

 bewakingsbeelden. 

Deze gegevens kunnen, mits wettelijke grondslag, eventueel bekomen worden van de school en/of 

vorig internaat waar de leerling ingeschreven was/is. 

12.2.2.3. Verwerkte oudergegevens 
Om uw kind in te schrijven, te begeleiden en op te volgen in De Steiger is het noodzakelijk dat wij de 

volgende gegevens verwerken: 

 elementaire identificatiegegevens; 

 gezinssamenstelling; 

 privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email); 

 financiële bijzonderheden (met i.h.b. rekeningnummer, schoolonkosten, betalingen). 

 Informatie rond pedagogische en algemene thuissituatie 

12.2.2.4. Ontvangers 
 Het departement onderwijs is, via het Discimus-systeem van AgoDi, een ontvanger van een deel 

van jouw leerlingengegevens; 

 de scholengemeenschap Westhoek ontvangt uw administratieve gegevens omwille van hun 

bevoegdheden om onderwijssubsidies en -werkingsmiddelen te beheren; 

 het CLB is, indien het jou begeleidt, bevoegd om alle in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te 

vragen; 

 het ondersteuningsnetwerk is, indien van toepassing, bevoegd om een deel van de in § 2.2 en § 

2.3 opgesomde gegevens op te vragen; 

 iedereen die deel uitmaakt van het multidisciplinair team dat jou begeleidt, is bevoegd om alle in 

§ 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen; 

 elke internaatsopvoeder die jou begeleidt, is bevoegd om een deel van de in § 2.2 en § 2.3 

opgesomde gegevens op te vragen; 

 bij verificatie krijgt de onderwijsverificateur toegang tot administratieve gegevens, 

aanwezigheden, afwezigheidsbewijzen, … in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak; 

 bij inspectie is het mogelijk dat een onderwijsinspecteur ook toegang vraagt tot bepaalde 

leerlingengegevens in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak. 
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12.2.2.5. Verwerkers 
Binnen De Steiger worden onderstaande platformen gebruikt bij de verwerking van 

leerlingengegevens: 

 Smartschool 

 WISA 

 ACCES 

12.2.2.6. Voorwaarden 
Jouw gegevens zullen verwerkt worden zolang je bij ons ingeschreven bent, of zolang ze nodig zijn om 

je te begeleiden. Daarna worden ze verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd conform de geldende 

regelgevingen. We houden alle gegevens 5 jaar na uitschrijving bij (cfr. Vlaams Archiefdecreet). Na 

deze 5 jaar worden alle gegevens vernietigt.  

Indien we bepaalde gegevens langer zouden willen bewaren, dan zullen we dat melden en de expliciete 

toestemming ervoor vragen. 

Meer informatie over de beleidsmatige aanpak inzake privacy en informatieveiligheid in De Steiger kan 

je raadplegen op www.mpi-westhoek.be/de-steiger of opvragen via: 

pedagogischedienst@mpi-westhoek.be  

12.2.3. Rechten inzake privacy 

12.2.3.1. Rechten uitoefenen 
U kan zich steeds op onderstaande rechten beroepen: 

 recht op informatie: u mag vragen welke gegevens van u er verwerkt worden en wie er toegang 

toe heeft (zie ook verwijzing in § 2.6), waarom de school die persoonsgegevens nodig heeft of 

gebruikt en hoe lang ze bewaard worden; 

 recht op inzage: u mag steeds de gegevens die de school van u heeft, inkijken a.d.h.v. een kopie; 

 recht op verbetering: indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om dit aan te passen. U 

kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens; 

 recht op gegevenswissing: u kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor 

de school, permanent en volledig verwijderd worden; 

 recht op beperking van de verwerking: indien u bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van 

bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen; 

 recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien u bepaalde gegevens wenst over te dragen naar 

een nieuwe school of andere werkgever, dan faciliteert de school dit (in de mate van het 

mogelijke); 

 recht van bezwaar: indien u niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de 

manier waarop bepaalde gegevens van u verwerkt worden, kan u zich hiertegen verzetten; 

 recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: wanneer de school 

algoritmes gebruikt om, zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen te trekken uit (een 

deel van) uw gegevens (zie § 3.3), dan kan u zich hiertegen verzetten; 
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 recht om zijn/haar toestemming in te trekken: indien men u voor bepaalde verwerkingen de 

toestemming gevraagd heeft, kan u ten allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken. 

Voor meer uitleg over of om u op een van deze rechten te beroepen, gelieve u intern te richten tot 

pedagogischedienst@mpi-westhoek.be Bij eventuele disputen of twijfel, kan u zich ook wenden tot de 

gegevensbeschermingsautoriteit: contact@apd-gba.be  

12.2.3.2. Gerechtvaardigd belang 
Een aantal verwerkingen hebben een ‘gerechtvaardigd belang’ als grondslag: 

 toezicht op telecommunicatie; 

 de in § 2.4 vermelde doorgifte van jouw gegevens aan onderwijsinspectie. 

12.2.3.3. Geautomatiseerde besluitvorming 
In De Steiger worden noch leerlingen, noch ouders onderworpen aan eender welke vorm van 

geautomatiseerde besluitvorming. 

12.2.3.4. Al dan niet verstrekken van gegevens 
De in § 2.2 en § 2.3 vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om de 

inschrijving op De Steiger te kunnen starten. Met uitzondering van: 

 rijksregisternummer1; 

 bankrekeningnummer; 

 gezondheidsgegevens2; 

 contactgegevens; 

 Rechtsuitspraken ontzetting ouderlijke macht; 

12.3. Reclame en sponsoring 
Reclame en sponsoring door derden binnen ons IPO zijn toegestaan, voor zover ze niet onverenigbaar 
zijn met de onderwijskundige en pedagogische taken en doelstellingen van het IPO en voor zover ze 
de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van het IPO niet schaden. 

13. Afwezigheden 

13.1. Afwezigheid 
Bij afwezigheid geldt een meldingsplicht. De hoofdopvoeder wordt zo snel mogelijk verwittigd van de 
afwezigheid van de intern. Indien de intern op voorhand weet dat hij/zij één of meerdere dagen, om 
welke reden ook, afwezig zal zijn, verwittigt hij/zij hiervan vooraf de directeur of de hoofdopvoeder. 

Geplande afwezigheden kunnen aangevraagd worden via de sociale dienst. Afhankelijk van geldende 
regelingen of rechtsuitspraak wordt er bekeken wat mogelijk is. 

                                                           
1 De school zal dit desgevallend opvragen via het departement onderwijs. 

2 De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien ze niet over de relevante zorg- of gezondheids-gegevens beschikt of 
als de toestemming ontbreekt om deze te verwerken. 
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13.2. IPO zelfstandig verlaten 
De internen kunnen het IPO verlaten, met toestemming van het IPO. Het verlaten van het IPO zonder 
toestemming, voor welke reden dan ook, is ten strengste verboden en zal gevolg hebben op basis van 
de afspraken binnen het gedragsbeleid. 

14. Leefregels – Veiligheid en gezondheid 

14.1. Beleid grensoverschrijdend gedrag 

In De Steiger hebben we aandacht voor integriteit, relaties en seksualiteit. We hebben 
respect voor de seksuele geaardheid en ontwikkeling van onze internen. De interne 
onthoudt zich van iedere vorm van pesterijen, geweld of ongewenst seksueel gedrag.  

We hebben een duidelijke visie op de verschillende thema's en hanteren verschillende 
procedures om preventief en indien nodig actief om te gaan met Seksueel 
grensoverschrijdend gedrag, agressie, wegloopincidenten, tijdelijke afzonderingen van 
aandacht (TAVA). Deze procedures zijn opgenomen in het kwaliteitshandboek en kunnen 
worden ingekeken door ouder(s)/kinderen. 

Indien je meer info wilt i.v.m. gehanteerde procedures en/of inzage in de procedures wil kan 
je contact opnemen via pedagogischedienst@mpi-westhoek.be  

Agressieprocedure 
De ‘Agressie-procedure’ heeft tot doel om alle medewerkers van De Steiger te laten weten 
welke acties en beslissingen moeten genomen worden wanneer er (mogelijks) sprake is van 
een situatie waarin agressie zich voordoet. 
 
TAVA-procedure 
De ‘afzonderingsprocedure-TAVA’ heeft tot doel om alle medewerkers van De Steiger te 
laten weten welke acties en beslissingen moeten genomen worden wanneer een kind wordt 
afgezonderd in een TAVA-ruimte.  

In welbepaalde gevallen kan er overgegaan worden op deze TAVA procedure en de vrijheid 
beperkende maatregelen die daaruit voortvloeien. 
 
Wegloopprocedure 
De ‘wegloopprocedure’ heeft tot doel om alle medewerkers van De Steiger te laten weten 
welke acties en beslissingen moeten genomen worden wanneer een kind zou weglopen. 
 
Seksueel grensoverschrijdend gedrag 
De ‘SGG-procedure’ heeft tot doel om alle medewerkers van De Steiger te laten weten welke 
acties en beslissingen moeten genomen worden wanneer er (mogelijks) sprake is van een 
situatie waarin SGG zich voordoet. 
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Procedure Grensoverschrijdend gedrag tav een cliënt  
Deze procedure heeft tot doel om alle medewerkers van De Steiger te laten weten welke 
acties en beslissingen moeten genomen worden wanneer er enige vorm van 
grensoverschrijdend gedrag tav cliënten wordt vastgesteld of wordt vermoed.  

14.1.1. Brandveiligheid 
In De Steiger wordt minstens eenmaal per trimester een ontruimingsoefening georganiseerd en 

geëvalueerd. De richtlijnen in verband met de te nemen maatregelen in geval van brand zijn specifiek 

aangepast aan ons internaat en IPO en zijn terug te vinden in de noodplannen van het gebouw.  

De contactpersoon preventie volgt de periodieke controles brandveiligheid op zoals vastgelegd door 

de Gemeenschappelijke Preventiedienst GO!  De Steiger beschikt over een ‘gunstig’ 

brandveiligheidattest van de Brandweer Koksijde. 

14.1.2. Gezondheid 

14.1.2.1. Rookbeleid 
Er geldt een absoluut en permanent verbod op het roken van producten op basis van tabak of van 

soortgelijke producten.   

 

Het internaat controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een 

sanctie opleggen overeenkomstig de leefregels 

14.1.2.2. Beleid over alcohol en drugs 
Het bezit, gebruik, onder invloed zijn, dealen en delen van alcohol en illegale drugs zijn niet 
toegelaten op internaat.   

 De regelgeving alcohol en drugs heeft betrekking op alle internen. Ook derden die 
het internaat betreden zijn eraan onderworpen.   

 Het reglement is van toepassing op het IPO en in de nabije omgeving van het 
internaat.   

 Tijdens extra activiteiten zowel binnen als buiten het IPO geldt de algemene regel.    

De Steiger controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een 
sanctie opleggen overeenkomstig het orde- en tuchtreglement.  

14.2. Medische fiche  

Om de veiligheid, de gezondheid en het welbevinden van de intern zo goed mogelijk te 
kunnen nastreven vragen we aan de ouders om een aantal medische gegevens over de 
intern mee te delen en toestemming te verlenen voor het toedienen van 'sporadische 
medicatie huisapotheek' en 'toedienen van medicatie op voorschrift'. Het formulier gaat als 
bijlage. De informatie blijft strikt vertrouwelijk en wordt enkel ingezien door de leefgroep 
opvoeders, de medische dienst en leden van het middenkader en directieteam. 
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Ziekte of ongeval tijdens het verblijf op het internaat   

Bij ziekte of ongeval in het internaat worden de verantwoordelijken van het ouderlijk gezag 
en desgevallend de dagschool door de opvoeders van dienst, de verpleging of de directie 
telefonisch op de hoogte gebracht.    

Bij dringende en zeer ernstige medische problemen bellen de opvoeders automatisch een 
ziekenwagen en waarschuwen de ouders zo snel mogelijk.   

Het internaat dient zo goed mogelijk de eerste zorgen toe.   

Besmettelijke ziekten moeten zo snel mogelijk worden gemeld aan De Steiger. 

Dit is het geval voor volgende infecties:   

 bof (dikoor);     
 buikgriep/voedselinfecties (vanaf 2 of meer gevallen (binnen een week) in een 

(klas)groep);     
 buiktyfus;     
 hepatitis A;     
 hepatitis B;    
 hersenvliesontsteking (meningitis);     
 infectie met EHEC (enterohemorragische Escherichia coli, verwekker van een zeer 

ernstige vorm van buikgriep);     
 infectie met Shigella (verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep);     
 kinderverlamming (polio);     
 kinkhoest (pertussis);     
 krentenbaard (impetigo);     
 kroep (difterie);     
 mazelen;     
 rode hond (rubella);     
 roodvonk (scarlatina);     
 schimmelinfecties;     
 schurft (scabiës);     
 tuberculose; windpokken (varicella, waterpokken).   
 Coronavirussen – COVID-19, SARS, MERS, TBC, windpokken… 

Nemen van medicatie  
 
De verpleegkundigen kunnen sporadische medicatie voorzien die de kinderen dienen in te 
nemen. Indien het gaat over medicatie die enkel op voorschrift te krijgen/toe te dienen is 
dan kan dit uiteraard enkel en alleen na tussenkomst van een arts (voorschrift opmaken). 
Studiemeester-Opvoeders en kinderverzorgers kunnen in opdracht van verpleegkundigen 
eveneens medicatie toedienen. 
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15. Rookbeleid 

Er geldt binnen De Steiger een absoluut en permanent verbod op het roken van producten op basis 

van tabak of van soortgelijke producten zoals de e-sigaret, de shisha-pen, heatsacks, …  

Het rookverbod geldt zowel voor personeel, ouders, internen en bezoekers. De Steiger controleert de 

naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding optreden overeenkomstig het 

sanctiereglement van De Steiger. 

16. Alcohol en drugs 

Het bezit, gebruik, onder invloed zijn, dealen en delen van alcohol en illegale drugs zijn niet 

toegelaten binnen De Steiger.  

De regelgeving alcohol en drugs heeft betrekking op alle internen. Ook derden die De Steiger 

betreden zijn eraan onderworpen. Het reglement is van toepassing op De Steiger en in de nabije 

omgeving van De Steiger. Tijdens activiteiten zowel binnen als buiten De Steiger geldt de algemene 

regel. Overtredingen krijgen gevolg op basis van de afspraken binnen het gedragsbeleid. 

17. Veiligheidsvoorschriften 

Brandveiligheid 

In De Steiger wordt minstens éénmaal per trimester een evacuatie- of ontruimingsoefening 

georganiseerd. De richtlijnen in verband met de te nemen maatregelen in geval van brand zijn 

specifiek aangepast aan ons IPO en zijn terug te vinden in de noodplannen van De Steiger. 

Deze richtlijnen zijn steeds in te kijken en op te vragen bij de beheerder Claude Cloet. 

18. Kosten 

18.1. Verblijfsubsidie 
Bij een toeleiding of plaatsing voor verblijf tijdens schoolvrije dagen, gebeurt de betaling door het 
Agentschap Jongerenwelzijn, zowel voor de schooldagen als de schoolvrije dagen. Dit gebeurt onder 
de vorm van een verblijfssubsidie per dag van € 16,94 voor een -12-jarige en € 18,43 voor een +12-
jarige. 

De verblijfssubsidie omvat: 

 De huisvesting en alle nutsvoorzieningen die hierbij horen 

 Het onderhoud van de infrastructuur 

 De maaltijden 

 Busvervoer van en naar school 

 Kledij 

 Medische kosten 
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 Activiteiten 

 Versnaperingen  

18.2. Gevolgen voor de kinderbijslag 
De toeleiding of plaatsing heeft gevolgen voor de kinderbijslag. 2/3 van de kinderbijslag zal worden 

ingehouden. Dit is ook zo bij verhoogde kinderbijslag. De inhouding van kinderbijslag verloopt 

automatisch. Het ingehouden kindergeld gaat naar het Agentschap Jongerenwelzijn. Het Agentschap 

Jongerenwelzijn betaalt hiermee de verblijfssubsidie aan het IPO (€ 16.94 voor een -12-jarige en € 

18,43 voor een +12-jarige). De overige 1/3 van de kinderbijslag gaat naar de ouders of naar een 

spaarboekje voor het kind. De beslissing over de bestemming van de overige 1/3 van de kinderbijslag 

ligt bij de Intersectorale Toegangspoort of bij de jeugdrechtbank in geval van plaatsing. 

18.3. Besteedbaar zakgeld 
Kinderen krijgen per maand een vastgelegd bedrag dat vrij te besteden is (zolang het kind zichzelf en 

anderen geen schade toebrengt bij de besteding van dit zakgeld). 

 6-8 jaar: €6.3 

 8-12 jaar: €12.5 

 12-14 jaar: €25 

 14-16 jaar: €37.55 

 16-18 jaar: €50.05 

 +18jaar: €62.60 

19. Klachten 

19.1. Een klacht? 
Ben je niet tevreden over de werking van het IPO rond een bepaald aspect? Of heb je bedenkingen 

bij een concrete handeling of beslissing van een personeelslid van het IPO? Dan kun je overwegen 

om een klacht in te dienen. 

In principe kan iedere belanghebbende een dergelijke klacht indienen. Als ouder, grootouder, 
familielid, burger, e.d., maar ook als belanghebbende interne van het IPO zelf kun je dit doen. 

Stap Wie Wat/Hoe 
Niveau 1 
Leefgroep – 
dossierhouders 

Pedagogische 
medewerkers 

 Elke medewerker die een ontevredenheid van een 
cliënt omtrent de hulpverlening opmerkt dient: 

o Ontevredenheid niet wegwimpelen; 
objectief luisteren. 

o Tijd nemen voor dialoog, hetzij direct, 
hetzij op een later tijdstip. 

o Als blijkt dat op leefgroepsniveau - 
dossierhouder er geen antwoord kan 
geboden worden/wordt. Formulier 
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‘Klacht(en)formulier’ ingevuld en/of 
aangeboden aan gebruiker.  

o Klachtenformulier wordt bezorgd aan 
niveau 2 

 Als de klacht op het niveau van de leefgroep blijft 
en er een oplossing gevonden wordt dient er geen 
expliciete registratie te worden gemaakt, dit hoort 
bij de elementaire opdracht van een pedagogische 
medewerker 

 Voor een interne personeelsklacht wordt het 
klacht(en)formulier ingevuld en steeds naar niveau 
twee overgemaakt 

Niveau 2 
Diensthoofd 
IPO - INT 

Diensthoofd 
(Hoofdopvoeder 
– Beheerder) 

 Geen oplossing gevonden op niveau leefgroep – 
dossierhouder. 

 Diensthoofd ontvangt formulier 
‘Klachtenformulier’ (of direct of via niveau 
leefgroep - dossierhouder) 

o Indien de klacht via een extern kanaal 
binnenkomt een ontvangstbewijs 
opmaken. 

 Vanaf ontvangstbewijs en/of registratie 10 dagen 
om eerste feedback te geven. 

 Klacht(en)registratie. De klacht wordt 
ingeschreven in het daartoe bestemde document 
ter opvolging van de klacht (Intradesk – De Steiger 
– werkdocumenten –directieteam – 
klachtenregistratie). 

 De klacht wordt geregistreerd in het 
klachtenregister (= overzicht klachten per 
schooljaar). 

 Indien nog niet reeds werd gemeld in stap 1 wordt 
info doorgegeven aan betrokken externe diensten 
(JRB – SD JRB – OCJ) 

 De klacht wordt onderzocht en geanalyseerd 
o Ongegrond: op basis van feiten en andere 

gegevens aantonen waarom de klacht 
ongegrond is. Bespreking over hoe de 
hulpverlening toch op een bevredigende 
wijze kan worden doorgezet 

o Gegrond: na de analyse formuleren van te 
ondernemen stappen (tegenover de 
persoon die de klacht formuleerde, en 
tegenover de eigenlijke tekortkoming) 

 30 dagen na ontvangstbevestiging om klacht af te 
ronden 

 Er wordt op elke gegronde klacht corrigerende 
maatregelen getroffen  
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 Er worden aanpassingen gedaan zodat een 
tekortkoming zich in de toekomst  niet kan 
herhalen 

Niveau 3 
Directeur MPI 

Directeur MPI 
Westhoek 

 Er wordt geen oplossing gevonden op niveau 1 – 2 

 Klacht wordt doorgegeven aan de directeur van 
MPI Westhoek. 

o Klacht(en)registratie + bijlages doorgeven 

 De directeur zal schriftelijk reageren en een 
(mogelijke) oplossing formuleren 

o Info wordt opgenomen in het 
klachtenformulier 

Niveau 4 
Algemeen 
directeur SG 

Algemeen 
directeur SG 28 

 Er wordt geen oplossing gevonden op niveau 1 – 2 
– 3  

 Klacht wordt doorgegeven aan de Algemeen 
Directeur van de scholengroep 

o Klacht(en)registratie + bijlages doorgeven 

 Algemeen directeur zal schriftelijk reageren en 
(mogelijke) oplossing formuleren 

o Info wordt opgenomen in het 
klachtenformulier 

o Klachtenformulier keert terug ter 
registratie naar De Steiger 

Niveau 5 
Extern Jo-lijn 

Doorverwijzing  Indien geen voldoening na voorgaande stappen 
o Doorverwijzen naar JO-lijn 
o JO-lijn voert een onafhankelijk onderzoek 

naar de klacht. Het bespreekt de klacht 
met klager en beklaagde. Na onderzoek 
komt het tot een eindbevinding in termen 
van een (deels) gegronde klacht, een 
ongegronde klacht, een terechte 
opmerking etc. Wanneer de klacht (deels) 
gegrond is, moet Jongerenwelzijn een 
inspanning leveren om de zaak zo goed 
mogelijk te herstellen of recht te zetten. 
JO-lijn kan daarbij optreden als 
bemiddelaar. 

 

19.2. Welke klachten worden niet behandeld 
Volgens het Vlaams Klachten decreet hoeven de volgende klachten niet behandeld te worden: 

 Een klacht die betrekking heeft op feiten waarover reeds eerder een klacht is ingediend en 

die al behandeld werd; 
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 een klacht die betrekking heeft op feiten die langer dan één jaar voor de 
indiening van de klacht hebben plaatsgevonden; 

 een klacht over een feit dat het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure of 
waarvoor een jurisdictioneel beroep is ingediend (o.a. Raad van State); 

 een beroepschrift tegen het niet toekennen van een getuigschrift basisonderwijs 
(inhoudelijke aspecten); een beroepschrift tegen een uitgereikt B- of C-attest 
(inhoudelijke aspecten); 

 een beroepschrift tegen een definitieve uitsluiting 
(inhoudelijke aspecten); een kennelijk ongegronde 
klacht; 

 een klacht waarvoor je als klager geen 
belang kunt aantonen; een anonieme klacht; 

 een klacht over het algemeen beleid en de regelgeving van de Vlaamse overheid. 

Dien je toch een dergelijke klacht in, dan is de kans zeer groot dat hij zal worden afgewezen en als 
niet ontvankelijk zal worden verklaard. 

19.3. Specifieke procedures 
Voor een aantal specifieke klachten kun je terecht bij een welbepaald orgaan of een daartoe 
bevoegde organisatie of commissie. Je moet er een afzonderlijke klachtenprocedure volgen: 

 Klachten die betrekking hebben op principes van zorgvuldig bestuur kan je indienen bij de 
Commissie Zorgvuldig Bestuur. Zorgvuldig bestuur betekent dat scholen zich in de 
dagelijkse werking aan een aantal principes dienen te houden (o.a. kosteloosheid, eerlijke 
concurrentie, verbod op politieke activiteiten, handelsactiviteiten, reclame en 
sponsoring,…)  

 Voor klachten in verband met discriminatie kun je terecht bij UNIA, het Interfederaal 
Gelijkekansencentrum. 

20. Verzekeringen 

De Steiger beschikt over een standaard verzekering bij Ethias voor kinderen die verblijven in onze 

voorziening. 

21. Eénzijdige stopzetting 

Wanneer het erg moeilijk loopt met een interne, is het de bedoeling dat het IPO dit proactief meldt 
aan de intersectorale toegangspoort (ITP). De ITP neemt dan een verbindende rol op en contacteert 
de contactpersoon-aanmelder en (indien er andere hulpverlening nodig is) de jeugdhulpregisseur 
zodat de gesprekken kunnen opgestart worden. Het doel van deze gesprekken is om verschillende 
mogelijkheden te bekijken. Via bemiddeling en overleg met de bewoner kan er perspectief geboden 
worden. De jeugdhulpregisseur kent het jeugdhulplandschap en kan verschillende opties exploreren 
om de draagkracht van het IPO te versterken door bv. me-out, een outreachend aanbod , de 
combinatie met andere hulp, bijkomende middelen (individuele prioritaire hulp - IPH),… 

Indien deze mogelijkheden onvoldoende zijn of reeds geprobeerd, heeft het IPO recht om zijn 
hulpverlening éénzijdig stop te zetten. Met éénzijdige stopzetting wordt bedoeld de stopzetting van 
de hulpverlening, zonder akkoord van de interne en/of zijn ouders en de contactpersoonaanmelder. 
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Het decreet Integrale Jeugdhulp (IJH) voorziet dat een begeleiding éénzijdig mag stopgezet worden, 
onder voorwaarde dat een overleg met de interne en een bemiddeling reeds plaatsgevonden heeft.  

De ITP gaat dan op zoek naar een andere voorziening waar meer aangepaste hulp kan geboden 
worden. Om de continuïteit in het traject van de bewoner te waarborgen, blijft het IPO betrokken tot 
wanneer de andere hulp kan opgestart worden. 
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